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Seurakuntien tavat tehdä työtä kouluil-
la ja oppilaitoksissa ovat muuttuneet ja 
kouluyhteistyö vaatii tulevaisuudessa ai-
na vain enemmän tarkkuutta sen mää-
rittelemisessä, miksi ja miten koululla ol-
laan. Uskonnollisesti sitouttamaton yh-
teistyö tarkoittaa mission jättämistä hyl-
lylle, mutta avaa samalla jatkuvasti uu-
sia mahdollisuuksia koulujen opetuksen, 
opettajien sekä lasten ja nuorten tukemi-
seen arjessa. 

ALUKSI 

Kouluun valtion ehdolla ja rahalla 

Mitä haastavampi alue, sitä selkeämmät pelisäännöt. Erityisesti suurten paikkakuntien monikulttuuri-
nen ja -uskontoinen ympäristö on kirittänyt seurakuntia keskustelemaan avoimemmin kuntien opetus-
toimen ja koulujen kanssa. Kun yhteiset pelisäännöt ovat selvät, on seurakuntien työstä helpompi viestiä 
niin oppilaille, perheille kuin opettajakunnalle. Yhdessä kirjattu toimintatapa ehkäisee myös kohuja ja 
kriisejä. Iltapäivälehtien otsikkoja harvoin revitään yhdessä sovitusta ja avoimesti viestitystä toiminnasta. 

Onneksi valtio auttaa: valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa selkeän raamin niin kouluyhteis-
työn yleisille periaatteille kuin sen paikalliselle soveltamiselle. Tämänkertainen Villi nostaa esiin toimi-
via käytänteitä ja kouluyhteistyön tekijöitä eri puolilta Suomea. Innovaatioita, yhteistä kehittämistä ja 
esimerkillistä toimintaa löytyy paljon. Kuten opetusneuvos Kati Mikkola haastattelussaan toteaa: “arvi-
oisin, että jatkuvasti kouluyhteistyötä tekevien seurakunnan työntekijöiden osalta yhteistyön pelisään-
nöt osataan yleensä hyvin.” 

Koulujen viesti seurakunnille päin on lähtökohtaisesti kutsuva: turvallisia aikuisia kaivataan mukaan 
kasvatusvastuuseen ja koulujen arkeen. Seurakuntien osaaminen on tunnistettu ja monella paikkakun-
nalla myös koulun ovet ovat auki vaikkapa kerhotoiminnan järjestämiseen. 

Kouluyhteistyön kehittämiseen tarjoaa hienon mahdollisuuden maan hallituksen kärkihanke Har-
rastamisen Suomen malli, joka takaa jokaiselle lapselle vähintään yhden harrastuksen. Suomen mallis-
sa harrastustoiminta integroidaan lähtökohtaisesti koulupäivään, jolloin esimerkiksi harrastuksiin kulke-
minen helpottuu. Harrastamisen Suomen mallin marraskuussa 2020 lanseerattuun ensimmäiseen vai-
heeseen lähti mukaan 112 kuntaa. Yli kolmannes kunnista etsii siis paraikaa yhteistyökumppaneita to-
teuttamaan harrastustoimintaa kouluilla erityisesti iltapäivisin. 

Tässä olisi seurakunnille valtava mahdollisuus: meidät kutsutaan mukaan lasten ja nuorten arkeen 
tarjoamaan hyvää työtämme ja kohtaamaan. Kaiken kukkuraksi toiminnalle on luvassa valtion rahoi-
tusta, toki kuntien kautta pieninä puroina. Oletko jo puhunut aiheesta oman kuntasi päättäjien kanssa? 

Katri Korolainen 
Lasten ja nuorten keskus 
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“Sitä arvostetaan, 

että on yksi 

ylimääräinen 

aikuinen, 

jolla on aikaa 

kuunnella” 

Seurakunnan työntekijä on monis-
sa kouluissa suosittu vieras. Koulu-
jen ja lasten erilaisia tarpeita ym-

märtävää aikuista pyydetään ryhmäyt-
tämään, esittelemään Raamatun kerto-
muksia ja puhumaan elämäntaidoista, 
mutta eniten häntä tarvitaan olemaan 
läsnä ja kuuntelemaan. 

Kun koulun henkilökunta, oppilaat 
ja seurakunnan työntekijä tutustuvat toi-
siinsa, tuloksena voi olla lisää rersusseja 
lasten ja nuorten tukemiseen. Vaikutta-
van läsnäolon edellytyksenä on kuiten-
kin paljon suunnittelua, sopimuksia, en-
nakkoluulojen murtamista ja seurakun-
nan resursointia. 

Kirkko kysyy monien koulujen käy-
tävillä kuulumisia, auttaa läksyissä, ryh-
mäyttää ja leikittää. Seurakunnilta pyy-
detään jopa oppitunteja ja apua henki-
seen hyvinvointiin. Kouluyhteistyö pe-
rustuu yksittäisten työntekijöiden, virka-
miesten ja opettajien keskinäiseen vuo-
rovaikutukseen, vaikka raamit olisikin 
määritelty sopimuspaperilla. 

Koulupappi palvelee 
antamalla aikaa 

Kirkon yhteistyö koulujen kanssa on 
kiinni sopimisesta. Salossa toimitaan 
rehtorien ja seurakunnan välisen sopi-
muksen pohjalta. 

“Seurakunnan ja kaupungin yhteis-
työsopimusta ei ole kaupungin sivistys-
toimessa allekirjoitettu, mutta jokaisen 
rehtorin kanssa on oma sopimus”, kertoo 
koulupappi Ville Väänänen. Hän liikkuu 

Moision, Hermannin ja Armfeltin ylä-
kouluissa sekä Salon lukiossa pantapai-
dassa ja hupparissa neljä päivää viikossa. 

Lukiolla kannattaa olla ajoissa. 
“Ennen kahdeksaa lukion aulassa on 

jo paljon oppilaita, koska heitä tulee 
koulukuljetuksilla kaukaakin. Koulura-
kennus on ihanteellinen näihin aamu-
hetkiin, kun suuressa aulassa on pienem-
piä soppia, joissa voi jutella. Monet op-
pilaat tunnen nyt jo peruskoulusta lähti-
en”, Väänänen sanoo. 

Lukiolla hän on pitänyt yhteisöohjaa-
jan kanssa Mitä kuuluu-kahvilaa aamui-
sin. Siellä kysellään kuulumisia. 

Yläasteelle Väänänen ilmestyy ensim-
mäiselle välkälle ja sieltä hän siirtyy opet-
tajainhuoneeseen juttelemaan henkiö-
kunnan kanssa. Hyviä yhteistyökump-
paneitani ovat yhteisöpedagogi, kuraat-
torit ja pienryhmien opettajat. 

“Minulla on aikaa jutella. Erityisopet-
tajat arvostavat, että paikalla on ylimää-
räinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnel-
la. Tällä hetkellä nuorilla on hirveä tar-
ve aikuisen läsnäololle. Kirkon tehtävä 
on olla lähimmäinen, olla läsnä toiselle. 
Sitä kautta minä pappina toteutan pal-
velutehtävääni. En ole kulkenut kouluil-
la Raamattu kädessä, mutta kyllä minut 
papiksi tunnistetaan ja kun pelaan pin-
gistä, saatetaan kysyä uskonasioista.” 

”Myös opettajanhuoneessa olen tul-
lut tutuksi ja minulle halutaan avautua 
ja usein kysytään esimerkiksi halutaan 
puhua henkilökohtaisista elämänkriiseis-
tä. Kun kysytään, kerron mitä ajattelen 
tietenkin, sekä oppilaille että opettajille. 
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Ville Väänänen, Salon seurakunta 

Henkilökunnalle olen myös vähän työ-
paikkapappina siellä”, Väänänen sanoo. 

“Välillä minua pyydetään mukaan 
oppitunneille tai pitämään elämänhal-
lintaan liittyviä oppitunteja. Isännöin 
seiskojen ryhmäytyksiä, joihin on käy-
tetty seurakunnan leirikeskusta.” 

Päivisin Väänänen etsii yksinäisiä. 
Aluksi hänestä itsestään tuntui hankalal-
ta löytää paikkansa yhteisössä. 

“Ennen tyrkytin itseäni koulussa ja 
pyrin ihmisten seuraan, mutta enää ei 
tarvitse”, Väänänen sanoo. 

“Aluksi pääseminen osaksi koulujen 
yhteisöjä tuntui raskaalta ja kesti aikan-
sa. Alkuun se oli todella kuluttavaa, mut-
ta helpotti ihmisiin tutustumisen myö-
tä”, hän kertoo. 

Väänänen on saanut koulut toteutta-

maan omaa joulukirkkoaan. 
“Tehtäviin voi ihan eri tavalla kysyä 

ihmisiä, kun tuntee nuoria. Olen myös 
yrittänyt saada koulusihteerin pitämään 
siellä saarnan.” 

Väänänen tietää, etteivät kaikki opet-
tajat pidä siitä, että pappi pyörii koululla. 
Hän kokee kuitenkin tulleensa yleisesti 
hyväksytyksi myös sen ansiosta, ettei ju-
lista vaan tekee kaikkea, mitä pyydetään. 

“Ei siihen aina tarvita edes sanoja. 
Jos mä näen että joku tarvii jeesiä, mä 
autan ja sillä tavalla toteutan palvelu-
tehtävää. Siinä on mun seurakunta ja 
mun tehtävä pappina.” 

Väänäsen työkavereita ovat koulujen 
ja seurakunnan henkilökunnan lisäksi 
kirkon oppilaitostyöntekijät. 

Rekvisiittaa, ryhmäytystä 
ja rönsyäviä ideoita 

Ylöjärvellä seurakunnasta ollaan yhtey-
dessä jokaiseen ala-asteen opettajaan ja 
kysytään, miten uskonnonopetukses-
sa voitaisiin olla avuksi. Tunnustuksellis-
ta toimintaa ei kouluilla tehdä, mutta sii-
tä huolimatta seurakunta voi tarjota osaa-
mistaan. Osa ala-asteen opettajista ei ope-
ta uskontoa erityisen mielellään ja seura-
kunnan ideat ovat usein tervetulleita. 

“Nyt meiltä on pyydetty videoita kris-
tityn elämänkaari-riiteistä, Barabbaan 
henkilöstä, Jeesuksen opetuksista ja sii-
tä, mitä teemme työksemme seurakun-
nassa”, nuorisotyönohjaaja Laura Juuti-
lainen kertoo. 

“Usein pyydetään, että tulisitko pitä-

mään tunnin siitä tai tästä aiheesta. Esi-
merkiksi symboleista. Sen jälkeen pyy-
detään aina uusista aiheista, joita syntyy 
rönsyten.” 

“Minulla ei ole oikeutta tehdä kou-
lussa kauhean syvällistä tunnustuksellis-
ta työtä, mutta tiedän mitä kouluyhteis-
työn yleissivistävä aines voi sisältää. Tun-
nustuksellisuutta ei esimerkiksi ole raa-
matunkertomukset tai virret, joita meiltä 
pyydetään esittelemään.” 

Juutilainen jakaa kouluyhteistyön pe-
ruskoulussa kolmeen lajiin. Seurakun-
nan työntekijöitä pyydetään uskonnon-
tunneille ja heiltä tilataan uskonnon op-
pitunteja. Toinen tarve on tukea lasten 
hyvinvointia. Kolmas apu on käytän-
nöllistä. Ylöjärven neljässätoista perus-
koulun toimipisteessä seurakunnalla on 
osaava maine ja niissä tiedetään myös, 
mitä käytännön apua voi pyytää. 

“Meiltä kysytään milloin mitäkin, esi-
merkiksi rekvisiittaa. Tiedetään, että tääl-
tä löytyy enkelinsiipiä. Opettajat tietävät 
hyvin, mitä osaamista seurakunnalla on.” 

Ylöjärvellä on yli 20 vuotta toiminut 
yhteysopettajien ryhmä, jossa on seura-
kunnan työntekijöitä ja opettaja joka 
koululta. Ryhmässä opettajat saavat esit-
tää toivomuksia. 

On myös laajempi kouluyhteistyö-
suunnitelma, jossa jokaiselle ala-asteen 
luokalle on jotakin erityistä joka vuosi. 
Koko paketti lähetetään opettajille. Sen 
lisäksi opettajat voivat pyytää apua missä 
vain tarvitsevat. 

Tänä vuonna seurakunnan työnteki-
jä kutsutaan uskonnontunnilla esittele-
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Laura Juutilainen, Ylöjärven srk 

mään ensimmäisille luokille raamatun-
kertomus ja kakkosille virsiä. Kolmos-
luokkalaiset Juutilainen kutsuu retkelle 
kirkkoon ja nelosille esitellään yksi Uu-
den testamentin kertomus. Vitosille on 
opetusta Raamatusta ja kutosille pappi 
käy kertomassa työstään. Juutilaisen mu-
kaan nämä ovat kaikki yleissivistävää ei-
tunnustuksellista ainesta. 

“Olemme kouluihin hyvin tervetul-
leita ja koulut haluavat yhteistyötä. Ker-
ran joku opettaja oli yhteistyöryhmässä, 
koska koululta kukaan muu ei ollut sii-
hen halunnut. Hän tuli velvollisuudesta, 
mutta ei halunnut enää pois.” 

Päivänavaukset tehdään 
yhdessä koululaisten kanssa. 

“Emme käy koululla esiintymässä, vaan 
teemme kaiken yhdessä oppilaiden kans-
sa. Myös koulukirkot toteutetaan lasten 
kanssa. Yläasteen seiskat ryhmäytetään, 
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Saara Mäkelä, Kirkkohallitus. 

kaseille on ripari-info ja yhdeksännel-
lä käydään puhumassa henkisestä hyvin-
voinnista ja siitä, mistä saa apua henki-
siin ongelmiin ja kriiseihin. Alakoululla 
meillä on myös koulupäivystyksiä, väli-
tuntipäivystyksiä, kirkkovaelluksia ja 
koulun jälkeen opettajien kanssa yhdes-
sä pidettäviä erilaisia pienryhmiä niil-
le, joilla on pulmia”, Juutilainen luette-
lee. Päivystyksissä lasten itse esiin nosta-
mat asiat nousevat päällimmäisiksi. Vi-
tosten ja kutosten päivystyksessä puhu-
taan usein nukkumisesta. 

“Usein kerron opettajille, millaiset 
asiat lapsia painavat. Esimerkiksi saatan 
sanoa, että aika moni kertoo nukkuvan-
sa liian vähän.” 

Ylöjärvellä lukioyhteistyö on kehittä-
misen alla. Oppilaille tarjottiin rentou-
tumisryhmää, mutta sillä ei ollut suur-
ta suosiota. Nyt yritetään miettiä, miten 
lukiolaisia voitaisiin tukea. 

Kirkko 
monikatsomuksellisuuden 
puolustajaksi 

Henkinen hyvinvointi, arvot, kestävä 
tulevaisuus ja epävarmuuden kestämi-
nen. Siinä joukko teemoja, joissa kirk-
koa voitaisiin kaivata kouluissa, uskoo 
Saara Mäkelä Kirkkohallituksesta. Ne 
kuuluvat kaikki kouluyhteistyömal-

lin neloskoriin eli hyvinvoinnin edistä-
miseen. Mäkelän mukaan seurakunnat 
voisivat nykyistä paremmin brändätä it-
seään paikallisesti näissä teemoissa. 

Hän arvelee, että eniten seurakunnil-
ta toivotaan tällä hetkellä tunnetaitoja ja 
hyvinvointiin liittyviä sisältöjä. Koulu-
jen ja kirkon yhteistyö perustuu koulu-
jen haluun kutsua seurakunnan työnte-
kijöitä vieraaksi ja se taas riippuu mieli-
kuvista, joita näiden ammattitaitoon ja 
työnkuvaan liittyy. Yhteistyötä jarruttaa 
moni asia. Mäkelän mukaan korimalli 
antaa selkeät raamit, mutta sitä ei kaik-
kialla tunneta riittävän hyvin. 

“Opettajat saattavat pelätä vanhem-
pien reaktioita ja on myös rehtoreita ja 
virkamiehiä, jotka ovat tehneet päätök-
siä siitä, että yhteistyötä ei tehdä”, hän 
kuvaa. 

“Seiskojen ryhmäytykset vielä aika 
haluttuja. Tunnetaitoja toivotaan pe-
ruskouluun. Tunnetaitokasvatusta olisi 
hyvä tarjota ja siitä seurakunnissa olisi 
osaamista”, Mäkelä uskoo. Ainakin jois-
sakin lukioissa seurakunnat ovat profi-
loituneet ihmissuhdekurssien järjestäjä-
nä. 

“Osa mieltää, että kun kirkko saa-
puu paikalle, se tarkoittaa, että pap-
pi tulee julistamaan. Seurakuntien oli-
si hyvä tehdä itse näkyväksi sitä, miten 
koululaisten hyvinvointia voitaisiin tu-
kea. Lisäksi uskontojen ja katsomusten 
moninaisuuden esillä pitäminen voi-
si kuulua seurakunnan työntekijöiden 
rooliin.” 

Juutilaisen mukaan kirkon tulisi 
puolustaa ajatusta kaikkien uskontojen 
ja katsomusten näkymisestä myös kou-
lussa. 

“Ne saisivat näkyä arjessa ja juhla-
perinteissä. Kirkolla on resursseja, jo-
ten sen tulisi edistää monikatsomuk-
sellisuutta. Kuuluu koulun paikalliseen 
ympäristöön sitten saamelaisuus, herä-
tysliikkeitä tai islam, kirkko voisi edistää 
näiden paikallista dialogia ja tämä tukisi 
koulujen yleissivistävää tavoitetta. 

Mäkelä näkee kirkon roolin kou-
luissa ensisijaisesti tukemassa koulujen 
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yleissivistävää, kulttuuriperintöön pe-
rehdyttävää tavoitetta. Alueelliset erot 
yhteistyön ymmärtämisessä mutta myös 
järjestämisessä ovat suuria. 

“Kaikissa seurakunnissa yhteistyö ei 
ole vakaata, henkilöstövaihdokset vai-
kuttavat paljon, ellei ole kirjallista sopi-
musta. Työntekijät kaipaavat myös kou-
lutusta siitä, mitä juuri tässä ajassa kou-
luissa kaivataan. Hiippakunnat ovat sitä 
enimmäkseen järjestäneet”, Mäkelä sa-
noo. Myös kirkkohallituksen korimal-
liesitettä on tilattu paljon seurakuntiin. 

Rajoja myös tulkitaan eri tavoin eri 
kouluissa ja seurakunnissa. Myöskään 
opettajat eivät hänen mukaansa aina 
ymmärrä, missä raja uskonnonharjoit-
tamisen ja kulttuuriperintöön tutustu-
misen välillä kulkee. Koulujen järjestä-
miin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallis-
tumisesta pitäisi hänen mielestään kuul-
la enemmän lasta itseään. Laki suuntaa 
nykyisin kysymään vanhempien kantaa. 

“Myös lapsiasiavaltuutettu on otta-
nut kantaa sen suuntaisesti, että lasta 
olisi kuunneltava näissä. Uudet ohjeet 
on tulossa Opetushallitukselta joistakin 
yhteistyön muodoista, ainakin kirkkoti-
lan käytöstä.” 

Ihmisarvon asialla 

Mäkelä tietää, että monissa kouluissa 
pelkästään yksi aikuinen lisää olemaan 
lasten ja nuorten kanssa on erittäin ter-
vetullut ja tarpeellinen työmuoto. Läs-
näolo voi olla kirjan lukemista tai jalka-
pallon pelaamista joustavan perusope-
tuksen ryhmässä. 

“Voisi ajatella, että kirkko haluaa 
nähdä jokaisen lapsen arvon. Aina ei 
tarvitse ajatella tulevaisuuden taitoja. 
Kirkko voisi edustaa ja tehdä näkyväksi 
sitä, että jokainen lapsi on arvokas, koh-
taamalla ja antamalla arvon niille, jot-
ka eivät pysty tulevaisuudessa olemaan 
tuottavia.” 

Salla Ranta 

KOLUMNI 

Ovelampi piru olisi keksinyt jo 

PIRU ON tyhmä. Jos se olisi toiminut viisaasti, se olisi oivaltanut paljon ennen koro-
naa, että seurakunnille pitää myydä idea etärippikouluista ja digitaalisista nuortenillois-
ta. Myyntipuheissa se olisi voinut käyttää ajatuksia digisukupolvista ja digiloikista. Se oli-
si vedonnut siihen, että seurakunnan on luovuttava kaikista vanhanaikaisista menetelmis-
tä ja seurattava aikaansa. 

Tietenkään ei pidä takertua hevosvankkureiden tai putkiradioiden aikaan. Ilman net-
tiä seurakunta hukkaa ne torit, joilla ihmiset elävät, ja sillä tavoin tulee unohdetuksi. Sa-
malla on väärin kuvitella, että ilman fyysistä läsnäoloa seurakunta voisi olla osa ihmisten 
elämää. Tietokoneen ruudulla voi nähdä ihmisen kuvan, mutta ei häntä itseään. Kuva on 
eräänlainen ihmisen varjo, mutta ei sen enempää. 

OLEN IHMETELLYT sitä näköalattomuutta, että joku on suostunut kiittelemään etä-
rippikoulujen onnistumista. Ehkä etäileminen toimii viimeisenä hätävarana, jolla saadaan 
yhden ikäluokan naimaluvat ja rippirahat hoidettua, mutta enempään siitä ei ole. Kerras-
saan ainutlaatuinen nuorisokulttuuriin nivoutunut rippikoulu rakentuu täysin leirien va-
raan. Niiden ansiosta jokin yksittäinen iltarippikoulukin voi onnistua, mutta jos enem-
mistö vain etäilee, kalma perii meidät kolmessa vuodessa. 

Mistään ei löydy sitä taikuria, joka vakuuttaisi ysiluokalle menevät nuoret siitä, että 
kannattaisi istua tietokoneen äärellä ja tehdä uskonnon ylimääräisiä etätehtäviä. Niin sa-
notusta naimaluvastakaan ei ole paljon tueksi. On helppoa jäädä avoliittoon tai vihityt-
tää itsensä maistraatissa. Rippijuhlat ja -lahjat voi korvata tavallista näyttävämmillä synt-
täreillä. 

Jos Jumala olisi nähnyt erityisiä etuja nykymediassa, hän olisi lähettänyt poikansa syn-
tymään omenapuun alle Piilaaksoon. Ei olisi tullut kuuloonkaan, että poika olisi istuskel-
lut kyläkaivolla kaiken maailman ihmisten kanssa. 

NUORISOTYÖSSÄ Ei TARVITA poikkeuksellista lahjakkuutta, jota jokaisella ihmisel-
lä ei olisi luonnostaan, kun on sattunut ihmiseksi syttymään. Riittää, että on myötämieli-
nen nuoria kohtaan ja on valmis jakamaan heidän kanssaan yhteistä tietä. Toisaalta tämä 
yksinkertaisuus tekee nuorisotyöstä vaikeaa. Vippaskonstit eivät auta, eikä merkittävistä 
innovaatioista ole enempää kuin hetken huviksi. Todellista hyvää ei voi kaivaa taskuistaan 
kuin raharikas. Sen sijaan tarvitaan aikuisia ihmisiä, jotka ovat valmiita luopumaan itses-
tään eli antamaan aikaa, jota jokaisen ihmisen viikossa on sama määrä. 

Arto Köykkä 
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Kouluilla toimii tekojen kirkko 
Yhtenäiset ja laadukkaat 
kouluyhteistyön muodot 
ovat rakentaneet 
luottamuksen 
seurakuntien ja koulujen 
välille Vantaalla 

Vantaalla seurakuntien ja koulujen 
välinen yhteistyö on kirjattu yksit-

täisten sopimusten sijaan Vantaan pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmaan. 

”Opetussuunnitelmaan viety kirjaus 
on vielä vankempi perusta yhteistyölle 
kuin yksittäiset sopimukset. Koulukoh-
taiset suunnitelmat tehdään sitten vie-
lä erikseen, mutta kaupungin opetustoi-
men kanssa rakennettu yhteistyö antaa 
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hyvät perusteet työn tekemiselle”, sanoo 
kasvatusasiansihteeri Iris Sotamaa. 

Seurakuntayhtymän tasolla koordi-
noidaan yhteisesti palettia, jolla koului-
hin tarjotaan yhteistyötä. Seurakunnat 
sitten toteuttavat sitä omien resurssien-
sa puitteissa. 

”Osa toiminnoista on sellaisia, joi-
den piirissä ovat kaikki vantaalaiset 
koulut. Esimerkiksi kolmasluokkalaisil-

Seurakunnat Vantaan opetussuunnitelmassa 
5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
   5.5.6 Vantaan seurakunnat 

”Vantaan seurakunnat voivat olla koulujen tukena ryhmäyttämistoiminnassa, monikulttuurisuustyössä sekä päivänavaus-
ten ja juhlapyhiin liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä osapuolten sopimalla tavalla. 

Perusopetus järjestää yhteistyössä evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa kolmansien luokkien oppilaille mahdol-
lisuuden tutustua kotiseutu- ja kulttuurihistoriaan Pyhän Laurin kirkossa ja sen ympäristössä. Työskentelyn periaatteina 
ovat elämyksellisyys ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen. 

Seurakuntien nuorisotyöntekijät voivat myös toimia lasten ja nuorten tukena koulun arjessa koulun osoittamalla ta-
valla.  

Seurakuntien tarjoamaa tukea koulun kriisityölle kuvataan tarkemmin hyvinvointikansiossa.” 

le kohdennettu Laurentius-seikkailu on 
elämyspedagogiikkaa hyödyntävä vuo-
sittainen tapahtuma, jossa esitellään Py-
hän Laurin kirkossa sekä Laurentiuksen 
tarinaa, että keskiaikaista kirkkoa.” 

Hyvä yhteys 
opetustoimen johtoon 

Vantaan mallin takana on pitkä yhtei-
nen historia, kontaktit ja niiden pohjal-
ta syntynyt luottamus opetustoimen ja 
seurakuntayhtymän välillä. Nykymuo-
toinen yhteistyö alkoi, kun Hakunilan 
kirkkoherrana toimiva Hans Tuomi-
nen teki silloisessa toimessaan kasvatus-
asiainsihteerinä yhtymälle kouluyhteis-
työn strategian. 

”Vantaalla yhtymässä on sellainen 
malli, että hankepohjainen työ on kirk-
koherravetoista, ja Hans on sillä taval-
la edelleen mukana tämän kouluyhteis-
työssä. Opetustoimen johtoon on siis 
hyvät yhteydet”, Sotamaa selittää. 

Henkilökohtaisten suhteiden merki-
tys on suuri joka tasolla. Kaikilla Van-
taan kouluilla on nimikkotyöntekijät. 
Koulutyö on painopistealue ja se katso-
taan osaksi seurakunnan perustyötä. 

”Seurakuntien alueet ovat erikokoi-
sia ja niillä on kouluja eri määrä. Se tie-
tysti vaikuttaa siihen, miten paljon ai-
kaa ja mahdollisuuksia on käytössä.” 

Yhteistyötä tehdään 
kaupunkilaisten 
todellisuudesta käsin 

Kouluyhteistyön muodot ovat Vantaalla 
vuosien mittaan muuttuneet. 

”Vaikka joulu- ja kevätkirkkoja jär-
jestetään yhä, uskonnolliset tilaisuudet 
ovat vähentyneet ja vähenevät entises-
tään. Ykköskori on kaikkein vahvin ja 
neloskori kasvaa esimerkiksi ryhmäytys-
ten kautta. Niitä tehdään Vantaalla kai-
killa luokka-asteilla, ei vain seiskojen 
kanssa. Ja tunnetaitokoulutus on sel-
västi kasvussa. Vantaan kirkkoonkuulu-
misprosentti näkyy siinä, mitä kouluilla 
seurakunnan toimesta tehdään”, Iris So-
tamaa sanoo. 

”Oppituntivierailuja on edelleen, 
niistä on valmisteltu kouluille pakettei-
na erilaista toiminnallista tukea uskon-
nonopetukseen. Aamunavauksia pide-
tään ilman uskonnollista sisältöä. To-
sin Vantaallakin on pari alakoulua, jois-
sa toivotaan toisinaan myös virrenvei-
suuta.” 

”Kaikki nuorisotyöntekijät tunte-
vat Vantaan todellisuuden ja minus-
ta meillä on hyvä yhteisymmärrys sii-
tä, miten koulujen kanssa toimitaan ja 
miten siellä ollaan. Jos haasteita on, ne 
liittyvät siihen, että harvoin koulutyötä 
tekeville papeille on sattunut ylilyönte-
jä, ja näistä on sitten jouduttu neuvot-
telemaan rehtorin kanssa ja ottamaan 
yhdessä oppia.” 

Kaikissa kouluissa ei olla edes pysyt-
ty mukana siinä, miten seurakuntien 
tarjooma on kehittynyt. Korona-aikana 
kouluihin on tehty videoituja aamun-
avauksia, joita jaellaan sähköpostilistal-
la. Taannoin listalle oli päätynyt vahin-
gossa sellaisiakin kouluja, jotka ovat ai-
emmin kieltäytyneet seurakunnan aa-
munavauksista. Palaute oli yllättävä: 
”Hei, kyllähän me tällaista halutaan!” 
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Ei missio vaan 
diakonia edellä 

”Aika monissa kouluissa seurakunta te-
kee pitkän välitunnin päivystystä. Kou-
lut erityisesti toivovat tätä. Pitkät väli-
tunnit ovat kouluille haastavia ja aikui-
sia tarvitaan pihaan mukaan. Joskus 
siellä on työntekijällä kahvireppu, jos-
kus ollaan vaan mukana pyörittämäs-
sä hyppynarua ja järjestämässä välitun-
titoimintaa ja tapaamassa lapsia ja nuo-
ria. Korona-aikanakin toimintaa on voi-
tu pitkälti jatkaa”, kertoo Iris Sotamaa. 

Vantaalla on Suomen monikulttuu-
risimpia kouluja. Uskontokirjon suh-
teen seurakunta on solahtanut koului-
hin hyvin. 

”Ehkä se vaikuttaa, että islamissa 
suhtaudutaan kunnioittavasti kristit-
tyihin, uskonnottomat pikemminkin 
herättävät epäilyä. Mutta seurakuntien 
työn onnistuminen johtuu kyllä vielä 
enemmän siitä, että koululle ei mennä 
missio vaan diakonia edellä. Työntekijät 
itse tietävät mistä tulevat ja teot puhu-
vat puolestaan. Koulutyössä näkyy te-
kojen kirkko. Tällaisen lähestymistavan 
kautta kouluyhteistyössä on itse asiassa 
avautunut entistä enemmän sekä vuoro-
vaikutuksen mahdollisuuksia että mie-
lekästä tekemistä.” 

Jaakko Kaartinen 
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 Jatkuvasti kehittyvää 
kouluyhteistyötä 
Lempäälän seurakunta tekee koulujen kanssa aktiivista yhteistyötä. Eri kouluilla 
on ollut jo pitkään muun muassa oma koulukummi. Oppituntipaketit on uudempi 
yhteistyön muoto. 

Viime vuosina Lempäälän seura-
kunta on tarjonnut koulujen eri 
vuosiluokille omia oppituntipa-

ketteja. Seurakunnan laatimissa esitteis-
sä tuntisisältöjä on kuvattu vuosiluokit-
tain eriteltynä. 

”Seurakuntamme eri työntekijät ovat 
tietysti käyneet pitämässä oppitunteja ai-
emminkin, mutta paketit ja esitteet ovat 
selkeyttäneet asioita koulun ja ehkä myös 
seurakunnan näkökulmasta”, nuoriso-
työnohjaaja Heli Orre sanoo. 

Seurakuntien kouluyhteistyössä käy-
tetään nykyään neljän korin mallia. Pe-
rinteisten kirkollisten juhlien (kori 2) ja 
uskonnollisten tilaisuuksien (kori 3) roo-
li on jonkin verran pienentynyt, mut-
ta samaan aikaan yleissivistävään ope-
tukseen (kori 1) sekä lapsen kasvuun ja 
hyvinvointiin (kori 4) liittyvät elementit 
ovat vahvistuneet. 

Ykkös- ja neloskorien puitteissa seu-
rakunnalla on mahdollisuus toteuttaa 
monipuolisia oppitunteja vahvoin sisäl-
löin. Lempäälässä alakoululaiset tutustu-
vat elämyksellisesti mm. raamatunkerto-
muksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Li-
säksi tarjolla on esimerkiksi Raamattu-
futista ja kotikirkkovierailu visailu-lisäl-
lä. Jeesuksen elämänvaiheisiin perehdy-
tään Viidensuora-pelin avulla. 

Yläkoululaiset pohtivat yhdessä muun 
muassa toisen kunnioittamista, lähim-
mäisenrakkautta, itsetuntoa, lähetystyö-
tä sekä kristinuskoa ja tieteellistä maail-
mankuvaa. Arvokorttipelissä työskennel-

lään pienryhmissä ja mietitään, mikä elä-
mässä on oikeasti tärkeää. 

”Oppituntimme ovat olleet tosi ty-
kättyjä koululaisten keskuudessa ja myös 
opettajat ovat antaneet hyvää palautetta. 
Heidän on ollut helppo suunnitella ope-
tustaan näitten pakettien avulla. Opetta-
jat ovat olleet mukana pakettien aiheiden 
suunnittelussa ja otamme toki vastaan 
erillisiäkin täsmätoiveita”, kertoo Or-
re, joka toimii myös Moision alakoulun 
koulukummina. 

Orre korostaa, että oppituntipaketit 
eivät sisällä elementtejä, jotka voitaisiin 
tulkita uskonnonharjoittamiseksi. 

”Seurakunnan työntekijät pitävät op-
pitunteja oman alansa asiantuntijoina.” 

Rehtori tyytyväinen 
yhteistyöhön 

Lempäälän Moision alakoulun rehtorin 
Anssi Lammensalon mukaan yhteistyö 
seurakunnan kanssa on ollut sujuvaa ja 
luontevaa. Hän kehuu seurakuntien tar-
joamia oppituntipaketteja. 

”Opettajilta saadun palautteen perus-
teella nämä oppituntipaketit ovat olleet 
kiva lisä koulun ja seurakunnan väliseen 
yhteistyöhön. Ne on koettu hyviksi niin 
sisällön kuin toteutuksen osalta. Esitteet 
ovat olleet laadukkaita ja selkeitä. Seura-
kunnan työntekijöiden yhteystiedot on 
kerrottu riittävän kattavasti, mikä hel-
pottaa osaltaan yhteydenpitoa.” 

Kirkkoon kuulumattomien oppilai-
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den määrä on kasvanut viime vuosina 
myös Lempäälässä. 

”Onkin hienoa, että osa oppitunti-
sisällöistä sopii koko luokalle uskonto-
kunnasta riippumatta. Tämä helpottaa 
oppituntien järjestelyjä.” 

Lammensalo toteaa, että kirkkoon 
kuulumattomien lisääntynyt määrä tuo 
koululle ylipäätään omat haasteensa seu-
rakuntayhteistyöhön liittyen. 

”Aina tulee olla tarjolla myös vaihto-
ehtoisia tapahtumia. Kaikesta huolimatta 
haluamme tehdä jatkossakin yhteistyötä 
seurakunnan kanssa. Se on luonteva osa 
nykykoulun arkea.” 

Rehtori Lammensalo kehuu seura-
kunnan koulukummin toimintaa. 

”Hän on ollut mukana myös monissa 
koulun arkeen ja juhlaan liittyvien tapah-
tumien suunnittelussa ja toteutuksessa.” 

Päivänavauksissa heikennystä 

Heli Orren mukaan selkein kouluyhteis-
työhön liittyvä heikennys on seurakun-
nan työntekijän pitämien päivänavausten 
väheneminen. 

”Tässäkään kysymys ei ole siitä, et-
tä seurakunnan kanssa ei haluttaisi tehdä 
yhteistyötä. Nykyään monissa kouluissa 
oppilaita on useissa rakennuksissa, ja päi-
vänavauksia on alettu pitää keskusradi-
on kautta. Uskonnollista ainesta sisältä-
vä päivänavaus on koettu ongelmallisek-
si, kun kirkkoon kuulumattomia oppilai-
ta on aiempaa enemmän ja tilanne vaatii 

isoja käytännön järjestelyjä.” 
Jotkut koulut ovat ehdottaneet, että 

seurakunnan työntekijät voisivat tulla pi-
tämään päivänavauksia, joiden sisältö on 
yleiseettisiä. 

”Tähän emme ole kuitenkaan halun-
neet lähteä. Jos pidämme seurakuntana 
päivänavauksia, emme halua tuossa koh-
taa pimittää omaa sanomaamme.” 

Samalla Orre muistuttaa, että jou-
lunajan ja pääsiäisen koulukirkkoja jär-
jestetään entiseen tapaan. Joissain kou-
luissa on myös syyskirkkoja ja kevätkirk-
koja. 

”Niissä Isä meidän -rukous, virret ja 
muut uskonnolliset elementit ovat edel-
leen luontevasti mukana.” 

Viime vuosina muutamat koulukum-
mit ovat käyneet pitämässä alakouluis-
sa KultaRisti-kerhohetkiä viikoittain. Va-
paaehtoisissa, välitunneilla pidettävis-
sä kerhohetkissä on käyty läpi raamatun-
tekstejä kummin johdolla. Orren mukaan 
KultaRistit ovat olleet varsin suosittuja. 

”Viime syksynä kävi kuitenkin ilmi, 
että koulupäivän aikana vain koulu it-
se saa järjestää toimintaa. En edes tiedä, 
onko tällainen säännös ollut kouluissa jo 
pitkään voimassa ja onko sitä aiemmin 
vain tulkittu eri tavalla. Jatkossa Kulta-
Ristiä saa pitää ennen koulun alkua tai 
koulupäivän jälkeen. Menemme tietysti 
tässäkin asiassa koulun ehdoilla. 

Vuorovaikutustaitoja 
ja ryhmädynamiikkaa 

Heli Orre on ollut vetämässä koulun 
pyynnöstä myös pienryhmätoimintaa. 

”Ilmis-kerho lähti liikkeelle siitä, kun 
erityisopettaja oli muutamista oppilaista 
huolissaan. Heille haluttiin tarjota tur-
vallinen pienryhmä, jossa voisi harjoitel-
la vuorovaikutustaitoja sekä saada roh-
kaisua ja ehkä uusia kavereitakin.” 

Orre on pitänyt luokille myös ryh-
mäytystunteja, joissa on pohdittu mm. 
ryhmädynamiikkaa sekä oman asenteen 
ja toiminnan vaikutusta luokkaan. 

”Kouluissa tuntuu olevan nykyään pal-
jon tarvetta tämäntyyppisille ryhmille.” 

Orre on lisäksi koonnut opettajia yh-
teisiin palavereihin, joissa on kartoitettu 

koulujen toiveita. 
”Koulut ovat suhtautuneet tähän hy-

vin myönteisesti ja palavereissa on ollut 
ihan hyvä osanottajamäärä - korona-aika 
on tuonut tietysti oman vaikutuksensa 
tähän ja muuhunkin yhteistyöhön.” 

Seurakunta yrittää ylipäätään tarttua 
koulujen esittämiin toiveisiin mahdolli-
suuksien mukaan. 

Pohjaa seurakunnan 
muulle työlle 

”Näin korona-aikana koululaiset eivät 
ole päässeet tavalliseen tapaan myös-
kään kirkkoon. Eräästä koulusta kysyt-
tiin, saisiko kirkosta jotain esittelyä, ja 
työntekijämme kävi kuvaamassa kirk-
koa ensi alkuun ihan kännykällä. Nyt 
olemme tekemässä viittä videopätkää, 
joissa esitellään urkuja, sakastia, kirkon 
symboleja sekä kirkkoa muuten sisältä 
ja ulkoa.” 
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Seurakunta on koonnut kouluille esitteen oppituntipaketeista, joita opettajat 
voivat tilata seurakunnalta oman tarpeen mukaan. 

Lempäälässä ollaan tekemässä seura-
kunnan ja kunnan välistä virallista yh-
teistyösopimusta. 

”Tämä auttaa kouluja, kun ne kom-
munikoivat kotien suuntaan seurakun-
nan ja koulun välisestä yhteistyöstä. Ko-
rimallistakin on tässä suuri apu: sen avul-
la vanhemmille on helpompi viestiä siitä, 
mitä yhteistyö seurakunnan kanssa käy-
tännössä sisältää”, Heli Orre sanoo. 

Kouluyhteistyö luo samalla hyvää 
pohjaa seurakunnan muulle työlle. 

”Vaikka emme useinkaan tee kouluis-
sa julistavaa työtä, jo läsnäololla on mer-
kitystä. Seurakunta ja muutama sen työn-
tekijä tulee lapselle tutuiksi. Moni innos-
tuu lähtemään leireille saadessaan käsiin-
sä seurakunnan esitteen. Pohjatyö kantaa 
hedelmää rippikouluun asti ja myös sii-
tä eteenpäin.” 

Juhana Unkuri 
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Tunnetaidot haltuun 
uudella mallilla 
Kouluissa kaivataan 
keinoja oppilaiden 
tunnetaitojen 
vahvistamiseen. Tähän 
halutaan vastata Salatut 
elämäntaidot -mallilla. 

Tunnetaidot ja ryhmässä toimimi-
nen ovat tärkeitä taitoja lapsille 
ja nuorille. Muutama vuosi sitten 

Vuosaaren seurakunta Helsingissä alkoi 
saamaan kouluilta kyselyjä, miten näitä 
taitoja voisi opetella. 

”Itä-Helsingin eri alueilla huomattiin, 
että tunneasioihin tarvitaan tukea. Kun 
seurakunnilta ja nuorisotyöntekijöiltä 
kysyttiin, olisiko tähän mitään mallia, oli 
vastaus ei”, erityisopettaja Anette Hent-
tinen Hiidenkiven peruskoulusta kertoo. 

Tästä käynnistyi syksyllä 2018 Vuo-
saaren ja Helsingin Mikaelin seurakun-
nissa Henttisen vetämä Salatut elämän-
taidot -projekti. Sen tavoitteena oli ke-
hittää malli alakouluikäisten tunnetaito-
jen vahvistamiseen. 

Liikkeelle lähdettiin aivan peruskysy-
myksistä: mitä pitää tehdä ja kenelle se-
kä ketkä sen tekevät. Malli saatiin aikai-
seksi yhdessä seurakunnan nuorisotyön-
tekijöiden sekä alueen muiden toimijoi-
den kanssa. 

Ensin mallia kokeilivat Itä-Helsingin 
viidesluokkalaiset. Nyt tunnetaitotreeni 
on suunnattu 4-6-luokkalaisille. 

Lapsilta vaaditaan paljon 

Miten tunnetaitojen puute sitten kou-
luissa näkyy? Henttisen mukaan esimer-

Erityisopettaja Anette Henttinen on työssään nähnyt, kuinka ryhmätyötaidot 
ovat koulussa entistä tärkeämpiä. 

kiksi levottomuutena, stressinsietokyvyn joita ratkomaan tarvitaan aikuisia. Pa-
puutteena ja vaikeutena toimia ryhmässä. himmillaan tunnetaitojen puute näkyy 

Kouluissa on paljon riitatilanteita, aggressiivisena käyttäytymisenä. 
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”Tavallinen koulutyö vaatii nykyisin 
paljon erilaisia ryhmätyötaitoja. Kaikki 
eivät osaa tulkita toisen tunteita eivät-
kä osaa huomioida muita”, Henttinen 
muistuttaa. 

Henttinen on erityisopettajana näh-
nyt, miten nykypäivän koulun vaati-
mukset ovat aivan toista kuin vuosikym-
meniä sitten. Kun ennen vaadittiin vain 
akateemisia taitoja, nyt opetussuunnitel-
ma edellyttää hyvin monenlaisten taito-
jen ja erilaisten asioiden haltuunottoa. 

Osalle lapsista ja nuorista tämä on to-
della kuormittavaa, ja tarvittavien taito-
jen vahvistamiseen tarvitaan apua. 

Monet toimijat mukana 

Tunne- ja ryhmätyöskentelytaitomallin 
käyttöönotto ja toteuttaminen perus-
tuu koulutuspakettiin. Sen avulla kou-

lutuksen saaneet voivat lähteä koului-
hin käynnistämään toimintaa. 

Kun yhteys kouluun on luotu ja 
koululta näytetty vihreää valoa, kasa-
taan eri toimijoista kouluyhteistyön tii-
mi.Tiimissä on edustajia mahdollisim-
man monelta eri tahoilta: seurakun-
tien ja kaupunkien nuorisotyöntekijöi-
tä, järjestöjen, urheiluseurojen ja kirjas-
ton edustajia. 

Kun tiimit on kasattu ja sisältö suun-
niteltu, jalkaudutaan kouluille. 

Kouluilla on tarkoitus järjestää lu-
kuvuoden aikana kahdeksan varsinais-
ta opetuskertaa sekä aloitus- ja päätös-
sessio. 

”Malli toimii parhaiten, kun se to-
teutetaan lukuvuoden mittaisena. Sil-
loin tiimin ja oppilaiden välille eh-
tii muodostua vahva luottamussuhde. 
Opettajat kouluilla eivät osallistu opet-

Opetuskerroilla on eri teemansa. Itse-
tuntemuksen lisääminen on tärkeää. 

Uusi tapa olla läsnä koulun arjessa 
u Malmin seurakunnassa tunnetai-
tomalli on jo käytössä. Haltuunotto 
tapahtui hieman mutkan kautta, sil-
lä ennen koronapandemiaa seurakun-
nan oli tarkoitus käynnistää oma vas-
taava projekti. Tätä ehdittiin markki-
noida kouluillekin. Sitten kaupungin 
nuorisotoimi tarjosi tunnetaitokoulu-
tusta kouluille, ja Malmin seurakunta 
lähti mukaan tähän projektiin. 

”Meillä on omia yhteyskouluja, ja 
olemme tässä nyt luokanopettajien, 
kuraattorien ja nuorisotoimen lisäksi 
kasvatuksen ammattilaisina mukana”, 
Malmin seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Antti Nieminen kertoo. 

Toiminta käynnistyi syksyllä, kun 
koulut kevään sulkujen jälkeen jälleen 
avautuivat. Kokemukset ovat Niemi-
sen mukaan olleet hyviä. Ryhmiä ve-
detään viidesluokkalaisille, jotka ovat 
taitevaiheessa. He ymmärtävät jo, et-

tä omilla tekemisillä ja sanomisilla on 
vaikutusta muihin. 

Koulutuksessa paneudutaan siihen, 
mitä kulloinenkin luokka tarvii. Toi-
sen ihmisen huomioonottaminen, ja 
kaikkien mukaan ottaminen leikkei-
hin on tärkeää. Nieminen muistuttaa, 
että ongelmat ovat koulujen ja luokki-
en välillä hyvin vaihtelevia. 

”Voi olla yhdestä luokan henkisestä 
johtajasta kiinni, miten lapset ja nuo-
ret siellä ovat. Eikä kyseessä ole vält-
tämättä edes mikään häslääjä-tyyppi. 
On hyvin erilaisia haasteita siinä, mikä 
toisessa voi häiritä.” 

Mahdollisimman monta 
koulutetaan 

Kirkon nuorisotyöntekijöille koulutus 
antaa hyvän mahdollisuuden ylläpitää 
suhdetta kouluihin. 
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”Meidän pitää miettiä vaihtoeh-
toisia tapoja olla läsnä koulun arjes-
sa. Menemme sinne kasvatuksen am-
mattilaisina, vaikka lapset toki tietä-
vät, että edustamme kirkkoa”, Niemi-
nen muotoilee. 

Kaikilla Malmin seurakunnan alu-
eilla ollaan nyt kouluttamassa mah-
dollisimman monta ammattilaista me-
netelmää edistämämään. Mukaan on 
kutsuttu koulujen lisäksi nuorisotalot, 
kirjasto ja Luotsi-toiminta. 

”Eivät nämä itsetunto- ja ihmissuh-
detaitojut varsinaisesti mitään uutta 
ole, mutta on hyvä saada kasvatuksen 
ammattilaiset tietoiseksi tästä mallista. 
Ihmissuhdetaidoilla tässä maailmas-
sa mennään eteenpäin, ja tätä kautta 
lapset voivat löytää pelimerkkejä kas-
vaa nuoriksi ja aikuisiksi”, Nieminen 
muistuttaa. 
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tamiseen, mutta he tietävät opetusker-
rat ja mitä niillä tehdään. Opettajat 
pääsevät myös tarkkailemaan opetus-
kerroilla luokkaansa uudesta näkökul-
masta.” 

Opetuskerrat on jaettu teemoittain. 
Ensimmäisellä kerralla tavoitteena on 
tutustuminen, ryhmäytyminen ja op-
pilas itse. Toisella kerralla käsitellään 
itsetuntoa ja ryhmän jäsenenä olemis-
ta. Sitten ohjelmassa on tunnetunteja. 
Myös omia vahvuuksia päästään käsit-
telemään. 

Ideana on, että kaikilla tunneilla op-
pilaat tekevät harjoitteita. 

”Tarkoitus ei ole luennoida, vaan jo-
ka tunti on pelejä, leikkejä ja keskuste-
luja pienryhmissä.” 

Tarkoitus levittää laajalle 

Mallin kehittäminen on Henttisen mu-
kaan ollut monipuolinen prosessi. Ke-
hittämisessä on pitänyt huomioida op-
pilaat, opettajien tarpeet sekä muiden 
eri toimijoiden tarpeet ja ajatukset. 

Lähtöajatus on ollut, että malli ei 
kuormita opettajia. Tässä Henttisen 
omasta erityisopettajataustasta on ollut 
paljon apua. 

Miten lapset ja nuoret sitten mallis-
ta ovat hyötyneet? Mallin toimivuudes-
ta on Henttisen mukaan tehty jo opin-
näytetyö. Opettajat vastasivat haastat-
telun muodossa kysymyksiin. Opetta-
jien kokemus oli, että mallissa oppilai-
den tunnetaidot kehittyivät ja ryhmässä 
toimiminen parani selkeästi. 

”Kun tämä toteutettiin projekti-
muotoisena, sitä hiottiin ja kehiteltiin 
vielä paljon palautteen kautta. Sana on 
kiirinyt, ja koulut ovat paljon kyselleet, 
voisiko tämän tehdä myös heille.” 

Nyt malli leviääkin koulujen kaut-
ta mahdollisimman monen käyttöön. 
Henttuselta on ilmestynyt aiheesta 
myös kirja, joka auttaa tietoisuuden le-
vittämisessä mallista. 

Koronapandemia on tällä hetkel-
lä haaste levittämiselle, mutta Hentti-
nen on luottavainen ratkaisujen löyty-

Kouluissa on yhä enemmän riitatilanteita, joita ratkomaan tarvitaan aikui-
sia. Tunnetaitotreenillä opetellaan muun muassa sitä, mistä suuttumus toi-
seen kumpuaa. 

misestä. koulutusmahdollisuus, jotta opetusta 
”Alueesta ja koulusta riippuen kou- päästään koronatilanteen hellitettyä 

lut eivät välttämättä nyt ota vastaan, toteuttamaan kouluihin." 
eikä tunteja pääse toteuttamaan. 
Toimijoiden kouluttamiseksi Tomi Kangasniemi 
käynnistetään kuitenkin verkko 
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NUORTEN KOLUMNI 

Mikä on seurakunnan rooli nuoren tulevaisuudessa? 

YHDEKSÄNNEN LUOKAN ensimmäisenä yhteishakupäivänä olo on epätodellinen. Ei 
välttämättä tiedä mitä haluaa ja opo saattaa painostaa. Painostuksen seurauksena saattaa 
valita itselleen sellaisen opiskelupaikan mitä myöhemmin katuu. Mikä on seurakunnan 
merkitys tässä asiassa ja miten voidaan yhdessä koulujen kanssa auttaa nuoria löytämään 
oma polku, jota kulkea? 

Hakupäivänä jatko-opintoihin pyörittelin kahta vaihtoehtoa mielessä: lukio vai ammat-
tikoulu. Opo kysyi, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Kerroin, että haluan ihmisläheiseen 
ja auttavaan työhön sosionomiksi. Opo kertoi, etten pääsisi sosionomiksi kuin lukion kautta. 

Päädyin hakemaan ammattikouluun - uusi paikkakunta, koulu ja ihmiset. Niiden kol-
men vuoden aikana, mitä siellä opiskelin löysin itselleni töitä, tärkeitä ihmisiä elämääni, 
ammatin ja mitä parasta; löysin itseni ja tajusin, että minusta on vaikka ja mihin kunhan 
uskon ja luotan itseeni - sekä Jumalaan. 

TÄMÄ KYSEINEN OONA pääsi ensimmäisellä sisään opiskelemaan sosionomiksi. Ko-
ko matkani ajan mukana ollut usko on vahvistunut ja luottamus Jumalaan on vienyt mi-
nua eteenpäin - Taivaan Iskän rakkaudella säkin pystyt ihan mihin tahansa. Asiat menee 
just miten pitääkin ja muista, että vaikka olis hankalaa niin kaikki kyllä järjestyy ja Iskä 
tuol ylhäällä pitää susta aina huolen. 

Seurakunta voisi yhdessä koulun kanssa järjestää tapahtumia tai päiviä, joissa kerrotaan 
erilaisista jatko-opinto mahdollisuuksista - esimerkiksi runkoiltoja eli vanhempien nuor-
teniltoja, jossa olisi rauhallisempaa. Siellä voisi rauhassa purkaa omia olojaan ja tuntemuk-
siaan vaikkapa nuorisotyöntekijälle. Seurakunnat voisivat alkaa myös käymään koululla 
aina tasaisin väliajoin järjestäen pieniä hartaus-rukoushetkiä. Seurakunnan nuorisotiloi-
hin voidaan myös alkaa tarjoamaan mahdollisuutta kerran viikossa mennä tekemään teh-
täviä tai rauhassa lukemaan kirjoituksiin; yhdessä tai kaverin kanssa. Esirukouspyynnön 
voisi kyseisestä aiheesta jättää ja muutenkin rukoilla, että asiat järjestyisivät. 

LUKIOSSA PAINOTETAAN JATKUVASTI, että numeroiden täytyy olla parhaita, jotta 
pääsee mahdollisimman hyvään jatko-opiskelupaikkaan. Pitäisi normalisoida asia niin, et-
tä aina ei tarvitse olla täydellinen - jokainenhan on täydellinen jo juuri sellaisena kuin on. 
Yhdessä nuoren kanssa voisi tehdä ammatinvalintatestejä, etsiä tietoa erilaisista hakupai-
koista sekä mahdollisuuksista ja kannustaa nuoria kohti omia unelmia ja haaveita. 

Ennen kaikkea, seurakuntahan on olemassa ihmisiä varten. Jumalalla on omat suun-
nitelmansa meitä varten ja Hän kulkee meidän kanssamme läpi koko elämän. Puolellam-
me laulussa lauletaan: ‘’Jos Jumala on puolellamme, ken voi olla meitä vastaan?’’ Pidetään 
huolta toisistamme ja rukoillaan erilaisten asioiden puolesta. 

Ei niin, että pyrkisin ymmärtämään, jotta uskoisin - vaan uskon, jotta ymmärtäisin. 

Oona Kallio ja Pia Kärki 
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Koulujen ja seurakuntien välinen yhteys ja uskonnon opetuksen malli ovat osa on historiallista jatkumoa. Tulevaisuuden kehi-
tyssuunnatkaan eivät ole sementoituja nykyiseen tapaan toimia”, toteaa opetusneuvos Kati Mikkola. 

Yhteiskunnan kehitys 
muuttaa pelisääntöjä 
Kouluyhteistyö vaatii 
seurakunnalta tarkkuutta, 
sanoo opetusneuvos Kati 
Mikkola: miksi ja mihin 
pyrkien yhteistyötä eri 
tilanteissa tehdään? 

Opetushallitus valmistelee perus-
opetukseen ja lukioon uusia oh-

jeistuksia, joilla säädellään ja ohjeiste-
taan seurakuntien ja muiden uskonnol-
listen yhdyskuntien tekemää kouluyh-
teistyötä. Päivitetyn ohjeistuksen val-
mistuminen on koronan takia hieman 
viivästynyt, mutta se on tulossa ennen 
pitkää, kertoo opetusneuvos Kati Mik-
kola. 

”Lähtökohtana niissä ovat eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehen tekemät 
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kanteluratkaisut, joiden perusteella ai-
empia ohjeita tullaan täsmentämään. 
Nämä koskevat esimerkiksi kirkkotilan 
käyttöä koulun juhlissa ja aamunavauk-
sia.” 

Kanteluratkaisujen perusteella esi-
merkiksi seurakunnan pitämät yleishu-
manistiset aamunavaukset ovat tulevai-
suudessakin sallittuja. Se, että seurakun-
nan työntekijä on niitä pitämässä, ei tee 
niistä automaattisesti uskonnollisia ti-
laisuuksia. 

”Kirkkotilan käyttö koulun yleissi-
vistävässä opetuksessa on sallittua, mut-
ta apulaisoikeusasiamiehen päätöksen 
muotoilussa sen käyttöä koulun juhlien 
pitopaikkana pidetään ongelmallisena – 
vaikka se ei olekaan lainvastaista. Ope-
tushallituskaan ei suosittele kirkkotilan 
käyttöä koulun yhteisissä juhlissa. Jos 
kirkkotilaa kuitenkin käytetään, juhlan 
kokonaisuuden arviointi on sekä kou-
lun että seurakunnan puolelta erityisen 
tärkeää. Koulun yhteiset juhlat eivät saa 
olla uskonnollisia tilaisuuksia”, Mikko-
la sanoo. 

Uusi ohjeistus ei tule leikkaamaan 
yhteistyön mahdollisuuksia. Voi ajatel-
la, että täsmällisemmät pelisäännöt ki-
perimmissä kysymyksissä suojaavat seu-
rakuntien tekemän kouluyhteistyön 
mahdollisuuksia tulevaisuudessakin. 

Uskonnollisesti 
sitouttamatonta yhteistyötä 

Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuu-
tena on, että opetuksessa otetaan huo-
mioon paikalliset olosuhteet. Opetus 
suunnitellaan oppilaiden elämänpii-
rin lähtökohdista: Opetushallitus an-
taa opetussuunnitelman perusteet, jot-
ka ovat pohjana kussakin kunnassa teh-
täville opetussuunnitelmille, joita kou-
lut sitten soveltavat opetuksessaan. 

Seurakunnat on mainittu jo opetus-
suunnitelman perusteissa mahdollisena 
yhteistyötahona. Kuntakohtaisesti voi-
daan kirjata opetussuunnitelmaan tar-
kempi kuvaus seurakunnan roolista ja 
yhteistyön muodosta. Viime kädessä 
jokaisessa koulussa sitten käytännössä 
päätetään, mitä yhteistyössä tehdään – 
kunhan se ei loukkaa ohjeistuksen kir-
jainta tai henkeä. 

Mikään ei siis velvoita kouluja yh-
teistyöhön seurakunnan kanssa, mutta 
yhteistyön muotojen luovalle kehittä-
miselle ei ole myöskään estettä. 

”Valtakunnallisia ohjeita kuitenkin 
on aina noudatettava. ’Uskonnollises-
ti sitouttamaton’ on minusta hyvä ter-
mi kuvaamaan sitä luonnetta, joka kou-
lun opetuksella tulee olla. Siten oppi-
laiden tulee saada tutustua esimerkik-

si eri uskontoihin osana yleissivistävää 
opetusta, vaikka ne eivät kuuluisikaan 
oman perheen vakaumukseen. Opetuk-
sen tulee tarjota kaikille valmiuksia elä-
mään, ja uskonnollinen ja katsomuksel-
linen yleissivistys on jokaiselle ihmisel-
le tärkeää.” 

Kysymys siitä, mikä on uskonnolli-
sesti sitouttamatonta ja mikä uskonnon 
harjoittamista, on kuitenkin mutkikas 
ja edellyttää jatkuvaa tarkkuutta ja hie-
novaraista lähestymistapaa sekä koulun 
että seurakunnan puolelta. Yksiselittei-
siä rajoja ei siihen voida vetää, vaan aina 
on mietittävä myös toiminnan tarkoi-
tusta, intentiota. Miksi ja mihin pyrki-
en jotain tehdään?” 

”Uskonnon opetuksen kannalta seu-
rakunnan tarjoamat oppimisympäristöt 
ja niihin liittyvä pedagogisen osaaminen 
ovat tärkeitä. Kirkkotiloja olisi mahdol-
lista käyttää nykyistä enemmän myös 
oppiainerajat ylittävässä opetuksessa tu-
tustuttaessa esimerkiksi arkkitehtuuriin, 
taiteeseen ja kulttuuriperintöön.” Mik-
kola sanoo. 

Ekumenialla ja 
uskontodialogilla tilausta 

Opetushallituksen ohjeistukset perustu-
vat lainsäädäntöön. 

Lainsäädännön kehittyminen 
muokkaa tulevaisuudessakin seura-
kuntien mahdollisuuksia toimia kou-
lun kanssa. Nykyisistä kouluyhteistyön 
koreista voi jokin pudota kokonaan 
poiskin, jos lainsäätäjä niin määritte-
lee. Syy ei ole halu hankaloittaa kirkon 
toimintaa, vaan yhteiskunnan muuttu-
minen. 

Julkinen valta on uskonnollisesti ja 
katsomuksellisesti neutraali. 

”Mitään yksittäisiä uskontoja ei siis 
voida suosia, vaan koulujen kanssa teh-
tävän yhteistyön tulisi olla mahdollis-
ta kaikille yhtäläisesti. Suomessa tilan-
ne on kuitenkin se, että evankelislute-
rilaisen kirkon seurakunnilla on huo-
mattavan paljon resursseja ja muilla ei. 
Koulun puolelta se saattaa silloin johtaa 
jopa siihen ratkaisuun, ettei varmuu-
den vuoksi tehdä yhteistyötä kenenkään 
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kanssa”, Kati Mikkola selittää. 
Ekumeeniset ja uskontodialogiset 

hankkeet voisivat toimia tulevaisuudes-
sa yhtenä keinona turvata seurakuntien 
ja uskonnollisten yhdyskuntien koulu-
yhteistyötä. Opetushallitus suhtautuu-
kin tällaisiin hankkeisiin varsin kannus-
tavasti. 

”Itse näen ekumeenisen toimin-
nan rakentavan dialogisuutta. Sellai-
nen luonnollisesti tukee opetussuunni-
telman arvoperustaa. Toki on seurakun-
tien harkinnassa, halutaanko tällaisessa 
edetä, ja koulut tekevät päätöksensä pai-
kallisella tasolla itse; Opetushallituksella 
ei ole mandaattia määräämiseen.” 

Vuoropuhelu on mallina joka tapa-
uksessa tarpeellista nykyaikana. Mikko-
la ei pidä poissuljettuna, että Opetus-
hallitus voisi olla tukemassa uusia eku-
meniaan ja katsomusten dialogiin liitty-
viä yhteistyökokeiluja. 

”Ja joillain paikkakunnilla on teh-
ty pitkäänkin ekumeenista yhteistyötä.” 

Uskontodialogisten mallien kehit-
tely on tarpeellista siksi, että suomalai-
set muuttuvat. Islamin opetuksessa on 
jo enemmän oppilaita kuin ortodoksi-
sen uskonnon opetuksessa. Osassa kun-
nista 98 prosenttia oppilaista on evan-
kelisluterilaisen uskonnon opetuksessa, 
mutta osassa suurten kaupunkien kou-
luja enemmistö islamin ja elämänkatso-
mustiedon opetusryhmissä. 

Huomioidaan 
vakaumukselliset erot 

”Lainsäädäntö turvaa sekä positiivis-
ta että negatiivista uskonnonvapaut-
ta. Näiden sovittelusta kouluyhteistyön 
ohjeistamisessa on kysymys. Koulun 
opetuksen, myös uskonnon opetuksen, 
tulee olla uskonnollisesti sitouttama-
tonta. Sama koskee koulun yhteisiä juh-
lia. Lisäksi koulun on kuitenkin mah-
dollista järjestää koulutyön yhteydessä 
uskonnollisia tilaisuuksia, kuten juma-
lanpalveluksia tai uskonnollisia päivän-
avauksia. Näille on järjestettävä vaihto-
ehtoista toimintaa ja perheet saavat va-
lita, kumpaan oppilas osallistuu. Oh-
jeistuksilla huomioidaan vakaumuksel-
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liset erot.” 
Kati Mikkola sanoo, että seurakun-

tien ja koulujen yhteistyön selkeyttämi-
sessä on päästy eteenpäin. Kirkon käyt-
tämä korimalli konkretisoi asiaa hyvin. 

”Jonkin verran korien suhteen on 
epäselvyyttä, ja meille Opetushallituk-
seen tulee sen tiimoilta vanhemmilta 
kyselyitä. Paikallisella tasolla on koulu-
kohtaisesti edelleen käytänteitä, jotka 
eivät ole ohjeistusten mukaisia.” 

”Mutta arvioisin, että jatkuvasti 
kouluyhteistyötä tekevien seurakun-
nan työntekijöiden osalta yhteystyön 
pelisäännöt osataan yleensä hyvin.” 

Seurakuntien ja koulujen tekemät 
yhteistyösopimukset ovat erinomainen 
tapa vakioida kouluyhteistyötä. Mik-
kola huomauttaa, että ne eivät kuiten-
kaan saisi johtaa siihen, että evankelis-
luterilaisia seurakuntia yhteistyökump-
paneina alettaisiin suosia. Koulujen tu-
lisi muistaa tasapuolisuus eri yhteistyö-
kumppaneita kohtaan. 

Koulut ja seurakunnat ovat löytäneet 
yhteistyön pintaa myös vuorovaikutus-

taitojen opettamisesta ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin tuesta. Näissä neljännen 
korin mahdollisuuksissa näyttää olevan 
kasvun varaa. 

”Evankelis-luterilaisilla seurakunnil-
la on nuorisotyössä hyvää osaamista sel-
laiseen. Tekee kuitenkin hyvää miettiä 
asiaa myös niiden näkökulmasta, jotka 
eivät ole luterilaisia – vaatii tarkkuutta, 
ettei toimintaan tule piiloagendaa. Nel-
jäs kori on tarkoitettu kaikille oppilaille, 
joten koulun avoin viestintä ja yhteistyö 
vanhempien kanssa on tärkeää tällaista 
yhteistyötä tehtäessä.” 

Kirkon ja koulun suhde 
muotoutuu jatkuvasti 

”On vaikea ennustaa, mihin suuntaan 
koulujen ja kirkon tiet kulkevat. Tähän 
suhteeseen ja käytännön ratkaisuihin 
liittyviä kysymyksiä puidaan jatkuvas-
ti yhteiskunnallisessa keskustelussa. Toi-
nen puoli haluaa karsia uskonnon kai-
kista julkisista tiloista pois, toiset taas 
haluavat rakentaa yhteiskuntaa, jossa 

Vinkkejä ja neuvoja korikaupalla 
u Seurakuntien tekemän kouluyhteis-
työn parhaista käytännöistä koottu kir-
ja Yhteistyötä koreittain ilmestyi 2019, 
mutta on edelleen erinomaisen käyttö-
kelpoinen kokoomateos. Salla Yli-kos-
ki-Mustonen haastatteli kirjaa varten 
sataviisikymmentä työntekijää eri puo-
lilta Suomea, joten sen voi katsoa edus-
tavat kattavaa kuvaa siitä, miten ja mil-
laisin välinein seurakunnista päiväkotei-
hin, kouluille ja oppilaitoksiin nykyään 
mennään. 

Kirjan esittelemiä ideoita ja sisältö-
runkoja hyödyntämällä voi rakentaa 
koko yhteistyön niin varhaiskasvatus-
ta, peruskoulua kuin toisen asteen op-
pilaitoksia varten. Korimallin jaotte-
lua seuraten käydään myös tarkasti läpi 
mahdollisuudet ja perusteet rajoille, joi-
ta seurakunnan toiminnalla yhteistyön 

piirissä on. 
Kirjassa esitellyt vinkit ja mallit se-

kä laajempi otos, joka ei kahtunut it-
se kirjaan, ovat käytettävissä myös ver-
kossa koulujakirkko.fi-sivustolla: koulu-
jakirkko.evl.fi/materiaalit/yhteistyota-ko-
reittain/ 

Yleisivistävän opetuksen tukena toi-
mivan ensimmäisen korin paino on 
suuri. Materiaali nostaa muun muas-
sa esiin mahdollisuuksia koulun tuke-
miseen esimerkiksi katsomusdialogin 
edistämisessä. Tämänsuuntaisiin sisäl-
töihin seurakunnissa kannattaisikin ke-
hittää osaamista ja verkostoja. Ja uskon-
nontuntien lisäksi mahdollisuuksia on 
myös elämänkatsomustiedon sisällöissä. 

Juhlien (kori 2) ja uskonnollisten ti-
laisuuksien osuus kirjassa on suppeam-
pi heijastaen niiden jatkuvasti kaventu-
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kaikenlainen uskonto voisi olla luonte-
vasti läsnä. 

Kati Mikkola sanoo, että usein kysy-
tään, millainen järjestelmä olisi, jos se 
suunniteltaisiin puhtaalta pöydältä. 

”Puhdasta pöytää ei kuitenkaan ole: 
koulujen ja seurakuntien välinen yhte-
ys ja uskonnon opetuksen malli ovat osa 
on historiallista jatkumoa. Toisaalta tu-
levaisuuden kehityssuunnat eivät ole se-
mentoituja nykyiseen tapaan toimia. 
Katsomusopetuksen mallit eri puolilla 
Eurooppaa ovat hyvin erilaisia. Siihen 
vaikuttavat historialliset tekijät sekä us-
konnollisten ja katsomuksellisten tilan-
teiden erot, ja niitä eroja on toki alueel-
lisesti myös Suomessa.” 

”Virkamiehillä ei kehityksen suhteen 
ole omia tavoitteita. Me toimimme la-
kien perusteella. Viime kädessä demo-
kraattisesti valitut lainsäätäjät ovat ne, 
joilla päätösvalta tulevaisuudesta on.” 

Jaakko Kaartinen 

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulunja oppilaitosten kanssa 

LASTEN KESKUS

 Yhteist ota
koreittain 

SANNA YLI-KOSKI-MUSTONEN 

 

 
  

vaa tilaa. Neljännen korin, Kasvun ja 
hyvinvoinnin tuen suhteen sen sijaan 
tarjotaan mahdollisuutta muodostaa sii-
tä koko yhteistyön kärki. Sen edistämi-
sessä erityisesti tarvitaan koulujen kuu-
lemista ja luottamuksen rakentamis-
ta. Kouluyhteistyö on palvelemista vas-
taanottajan ehdoilla. (JK) 

Jaettu arki 

Nasaretin Mestari kulki siellä, missä ihmiset jo olivat. 
Hän tuli ihmisten maanantaiaamuun, työpaikoille, to-
reille ja koteihin. Hänen myötään välähdyksiä Jumalan 
valtakunnasta murtautui ihmisten arkeen. Hänellä oli 
paljon sanottavaa, mutta usein teot puhuivat vielä vah-
vemmin. 

Raamatussa korostuu monessa kohdin sanojen ja te-
kojen yhteys. Jeesuksen ja apostolien toiminta ei perus-
tu vain vakuuttavalle puheelle vaan sanojen ja tekojen us-
kottavalle yhteispelille. Jumalan armo, voima ja läsnäolo 
tulivat näkyviksi paitsi sairaiden parantuessa myös Jee-
suksen symbolisessa toiminnassa. Roskaväen ja yhteis-
kunnan sylkykuppien kanssa aterioiva mestari antoi hyl-
kiöille takaisin heidän ihmisarvonsa ja itsekunnioituk-
sensa. Viimeisenä iltanaan Jeesus aloittaa opetuksensa ra-
visuttavalla symbolisella teolla, pesemällä opetuslastensa 
jalat (Joh. 13). Vasta sitten on sanojen vuoro. 

Uuden Testamentin ja muiden varhaisten kristillisten 
tekstien kirjoittajat tietävät, että sanat tulevat tekoja hel-
pommalla ja halvemmalla, mutta teot vakuuttavampia. 
”Älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja 
totuudessa,” Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kirjoitta-
ja kehottaa (1. Joh. 3:18). 

100-luvulla kirjoitetussa tekstissä, joka tunnetaan ni-
mellä Toinen Clemensin kirje, tekojen ja sanojen eripari-
suus kyseenalaistaa kristittyjen uskottavuuden: ”Kun pa-
kanat kuulevat meidän suustamme Jumalan sanat, he ih-
mettelevät niiden kauneutta ja suuruutta. Jos he sitten 
tarkastelevat tekojamme ja toteavat, että ne eivät ole te-
kojemme arvoisia, heidän ihastuksensa muuttuu pilkak-

PIPLIA 

si. Silloin he sanovat puheemme olevan pelkkää tarinaa ja 
harhaa (2. Clem. 13:3).” 

Seurakuntien toimiessa koulujen kanssa yhä suurem-
pi osa yhteistyöstä on jotain muuta kuin julistusta. Sanat 
täytyy säästää harvoihin hetkiin, mutta teoille on vielä ti-
laa. Seiskaluokkalaisia ryhmäyttävät ja kriisin kohdatessa 
keskusteluapua tarjoavat seurakunnan työntekijät edus-
tavat välittämistä, huolenpitoa, saatavilla olemista ja siten 
arkista rakkautta. Heidän toimintansa myötä kirkko aset-
tuu niin koululaisten kuin opettajien ja huoltajien mie-
likuvissa nuorten puolelle, kasvun tukijaksi ja välittämi-
sen etujoukoiksi. 

Pahaa oloa ja kasvamisen kipua on kouluissa paljon. 
Kouluarjessa vilahtava seurakunnan nuorisotyö voi pi-
tää yllä toivoa muistuttamalla aikuisista, jotka ovat val-
miita kuuntelemaan. Paavalin kehotus, ”Iloitkaa iloitse-
vien kanssa, itkekää itkevien kanssa,” (Room. 12:15) on 
jo hakenut monenlaisia uusia muotoja. Jo tieto auttavas-
ta chatista voi kannatella huoltensa kanssa yksin jäänyt-
tä nuorta. 

Ihmisten arjessa oleminen ei viime kädessä perustu 
vain Nasaretilaisen esikuvaan. Koko inkarnaation, Juma-
lan ihmiseksi tulemisen, ihme kertoo siitä, kuinka Jumala 
päättää jakaa ihmisen osan. ”Sana tuli lihaksi ja asui mei-
dän keskellämme (Joh. 1:14).” Jumala suostuu Galilean 
kalanhajuiseen ja usein uuvuttavaan arkeen. Hän jakaa 
ihmisenä olemisen vaikeuden ja ajoittaisen ahdistavuu-
den. Inkarnaatio kertoo näin sekin rakkaudesta, lähellä 
olemisesta ja arjen jakamisesta. 

Katja Kujanpää 
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Kouluyhteistyön ja uskonnonopetuksen 
kysymyksiä uudesta näkökulmasta Neukkarihistorian ensimmäinen verkkotapahtuma 

 

 

  

  
 

Covid 19 -pandemian vuoksi pe-
rinteinen kolmipäiväinen Kirkon 

kasvatuksen päivät tuotettiin yksipäiväi-
senä verkkoseminaarina. 

Suuri osa ohjelmahaun kautta vali-
tuista ohjelmista oli mahdollista muut-
taa verkossa toteutettavaksi, jonka 
vuoksi Kirkon kasvatuksen päivä pystyi 
tarjoamaan laaja-alaisen ja monipuoli-
sen ohjelmasisällön. 

Päivän aikana julkaistiin Kirkon kas-
vatuksen historian ensimmäinen baro-
metri. Perehdyttiin Polkuhankkeen eri 
ikäkausien sisältöihin. Tulevaisuusvers-
tas ja monien tutkimustulosten esittelyt 
antoivat näkökulmia tulevaisuuden kas-
vatustyöhön kirkossa. Kuultiin ilmas-
toasiaa, nuorten ääntä kirkossa ja saa-
vutettavuudesta kirkon kasvatustyössä. 
Pohdittiin perhelähtöistä toimintakult-
tuuria, dialogia ja dialogisuutta, tuntei-
den liikuttamista ammatissa sekä mil-
lainen ohjaaja olen. Pureuduttiin uu-
dentestamentin käännökseen, liikun-

Verkkonuokkareiden juontajat ja 
Markku Kanerva suorassa lähetyk-
sessä 

nan merkitykseen luonnossa ja välinee-
nä, johtajuuteen ja solidaarisuuteen seu-
rakunnassa. 

Päivän päätösohjelmassa kuulimme 
asiaa Arvojohtajuudesta ja tiimityöstä 
Suomen jalkapallomaajoukkueen pää-
valmentaja Markku ”Rive” Kanervalta, 
joka seuraavana päivänä palkittiin vuo-
den valmentajapalkinnolta. Aamu- ja 
päätöshartaudessa hiljennyttiin yhdessä. 

Verkkotapahtuma rajoitti 
ja mahdollisti 

Ohjelmia seurasi parhaimmillaan 650 
osallistujaa. Osallistujamäärässä emme 
ihan yltäneet aikaisempiin kolmepäiväi-
siin livetapahtumiin, mutta osallistuja-
palautteessa kiiteltiin, sitä miten verk-
kotapahtuma mahdollisti osallistumi-
sen monille työntekijöille, jotka eivät 
aika- ja talousresurssien vuoksi olisi voi-
neet osallistua livetapahtumaan. 

Kiitosta sai myös osallistujien mah-
dollisuus varmasti päästä haluamaansa 
ohjelmaan, jopa vaihtaa kesken toiseen 
ohjelmaan ja katsoa seuraavan puo-
len vuoden aikana, vaikka kaikki ohjel-
mat. Verkossa vuorovaikutuksellisuus, 
messut ja yhteinen ehtoollispöytä, hou-
sebändin musisointi, materiaalinäytte-
ly sekä kollegojen kohtaaminen jäi vä-
hälle tai puuttui kokonaan. Tämän mo-
net olivat kokeneet harmillisena asiana. 
Asiasisältöjen lisäksi nämä asiat ovat tär-
keitä ja merkityksellisiä. 

Molemmissa tuotantotavoissa on 
puolensa. Kokemuksen, annettujen pa-

lautteiden ja kehittämisehdotusten myö-
tä on hyvä lähteä valmistelemaan vuoden 
2022 Kirkon kasvatuksen päiviä. Livenä, 
verkossa vai molemmissa? Tätä pohdim-
me uuden työryhmän kanssa ja seuraam-
me pandemiatilannetta. Joka tapaukses-
sa kalenteriin kannattaa merkitä: Kirkon 
kasvatuksen päivät 11-13.1.2022. 

Vielä kerran isot kiitokset tapahtu-
man sisukkaalle, sitoutuneelle ja idea-
rikkaalle päätyöryhmälle: Juha ”Elva” 
Antikaiselle, Jarkko Maukoselle, Leena 
Karjalaiselle, Riitta Mälköselle ja San-
na Marinille (Kuopion hpk), Markku 
Autiolle ja Johanna Heikkiselle (LNK), 
Jaakko Niilekselle (SLS) sekä työtove-
reilleni Minna Oksaselle, Juho Nieme-
lälle, Ilkka Tahvanaiselle, Vilppu Huo-
molle ja Jari Pulkkiselle (KKP). 

Isot kiitokset myös kaikille ohjelmi-
en tuottajille, ohjelmissa esiintyneille 
ja avustaneille, Prospectumin osaaville 
ammattilaisille ja kaikille tapahtumaan 
osallistuneille. 

Sirpa Syrjä, 
päätyöryhmän pj 

KKP2021 pääsihteeri 

Saara Mäkelä toimii KKP:ssä kouluyhteistyön ja uskonnonopetuksen asioissa. 

SEURAKUNTATETTI – seurakunnat TET-kartalle! 
u Uudessa tetjakso.fi-palvelussa on oma- NYT on tärkeä jokaisen seurakun- oman alueen tuttuja nuoria tet-jaksolle. 
na osionaan myös Seurakuntatetti. Se an- nan laittaa sivustolle oma ilmoituksen- Mitä monipuolisemman tet-jakson 
taa sujuvasti tietoa seurakuntien tet-pai- sa kohtaan Kirkon alat, jotta seurakun- seurakunta tarjoaa, sitä todellisempi ku-
koista 8.-9. luokkalaisille ja lukiolaisille. ta pääsee TET-kartalla. Näin siinäkin va nuorelle muodostuu seurakunnan 
He etsivät tet-paikkoja usein mobiilisti. tapauksessa, jolloin on otettu lähinnä työstä, jopa ammatinvalinnaksi asti. 
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Yläkoulun opettajana olen kohdannut 
yllättävän paljon päivittelyä ja en-

nakkoluuloja työtäni kohtaan. “Siis mi-
tä, opetat yläkoulussa? Eivätkö teinit ole 
aivan kamalia?” Oma lukunsa on katso-
musaineisiin kohdistetut mielikuvat ja 
kritiikki, jotka usein paljastavat sanojan 
tietämättömyyden 2020-luvun opetuk-
sen sisällöistä tai tavoitteista. Ei, teinit ei-
vät ole kamalia ja oppiaineeni ovat tärkei-
tä ja ajankohtaisia. “Ymmärrä uskontoja, 
ymmärrä maailmaa” on ajatus, jota olen 
viljellyt oppitunneillani. 

Siirryin vuoden alusta KKP:een vihti-
läisestä yläkoulusta, uskonnon, elämän-
katsomustiedon ja historian opettajan 
työstä. Kirkkohallituksessa työhöni kuu-
luvat kouluyhteistyön ja uskonnonope-
tuksen kysymykset. Olen katsonut aiem-
min näitä kysymyksiä opettajanäkökul-
man lisäksi muun muassa järjestöpuo-
len luottamustehtävissä ja oppimateriaa-
lien tekijänä. 

Katsomusaineet tarjoavat opettajalle 
kiinnostavan näkökulman nuorten elä-
mään. Vaikka alkuperäisenä aiheena op-
pitunnilla olisi hindulaisuus tai refor-
maatio, saattaa keskustelu ajautua mil-
loin mihinkin. Etenkin poikkeusaikojen 
alussa nuoret tuntuivat pursuavan kysy-
myksiä niin viruksesta, tulevaisuudesta 
kuin kuolemastakin. Hyvin nopeasti oli 

kuitenkin nähtävissä, että nuorten elämä 
jatkui olosuhteista huolimatta monella 
tavalla kuten ennenkin. 

Poikkeuksellisen viimevuoden aikana 
koulussa mietin usein aikuisten merki-
tystä lasten ja nuorten elämässä. Seurasin 
valvojana joulukuussa erästä välituntia, 
kun kouluumme jalkautuneet nuoriso-
työntekijät juttelivat välitunnilla nuorten 
kanssa – kaikilla näytti olevan hauskaa 
ja yksi yleensä yksin istuva nuorikin oli 
houkuteltu mukaan keskusteluun. Nuo-
ret sanoittavat kaipuutaan siihen, että jo-
ku ehtisi jutella ja olla läsnä kiireettömäs-

Tulevaisuusseminaaroi verkossa 
u Covid-19 -pandemian vuoksi valta- jentaa osallistujajoukkoa, jonka verkko-
kunnallinen Nuorten tulevaisuussemi- seminaari mahdollistaa ja toivomme seu-
naari Kirkko 2030 järjestetään verkossa rakuntien työntekijöiden viestivän asiaa 
lauantaina 27.3.2021. sekä nuorille että luottamushenkilöille. 

Kutsumme seminaariin seurakuntan- Lisätietoja seminaarin ohjelmasta ja 
ne edustajiksi vähintään kaksi konfir- teemoista löytyy tapahtuman nettisivul-
moitua nuorta, joista ainakin toisen toi- ta www.nuortentulevaisuusseminaari.fi 
votaan olevan alle 18-vuotias. Seurakun- Myös ilmoittautuminen tapahtu-
tien nuorisotyöntekijät, kirkkoherrat ja maan (ajalla 25.1.-12.3.2021) nettisivul-
luottamushenkilöt ovat myös tervetullei- ta löytyvästä ilmoittautumislinkin kaut-
ta mukaan seminaariin. Iloitsemme täs- ta.sallistumismaksu. 12.3. mennessä il-
tä ainutkertaisesta mahdollisuudesta laa- moittautuneille on 10 euroa/osallistuja 
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ti. Poikkeusaikojen vuoksi on monia, jot-
ka kaipaisivat tätä entistä enemmän. Var-
maan monilla meillä on muistoissa niitä, 
jotka ovat oikealla hetkellä vaikuttaneet 
ja jättäneet hyvän jäljen. Aikuisia, jotka 
ovat osanneet pysähtyä, kohdata tai vaik-
ka omalla innostuksellaan innostaneet 
jonkin kiinnostavan aiheen pariin. 

Voimia uuteen vuoteen ja työhösi. Jos 
sinulla on ideoita, kysyttävää tai kerrotta-
vaa minulle, otathan yhteyttä saara.ma-
kela@evl.fi 

Saara Mäkelä 

ja 13.3-25.3. aikana ilmoittautneille 20 
euroa/osallistuja. 

Lisätietoja Tulevaisuusseminaarin 
projektityöntekijä Anne Heikkinen. 
kirkko2030@lastenjanuortenkeskus.fi ja 
puh. 044 491 4317. 

Tervetuloa ! 
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NUOREN SEURAKUNNAN VEISUKIRJA 
elää uutta renesanssia 

Seurakuntien nuorisotyön kulma-
kiveksi tituleerattu Nuoren seu-
rakunnan veisukirja täytti viime 
vuonna kunnioitettavat 50 vuotta. 
Juhlan kunniaksi punaisesta laulu-
kirjasta julkaistiin uusi painos, jos-
ta löytyvät Evankeliumin kaltaiset 
klassikot, mutta myös runsaasti 
uutta materiaalia. Tänä keväänä 
suosituista veisuista saadaan 
karaokeversio. Tulossa on myös 
Instagramiin @veisukirja. 

Pophittejä ja nuorten omia biisejä 

Uusimman painoksen biiseissä ko-
rostuu nuorilähtöisyys; nuorille muusi-
koille järjestettiin mm. erillinen biisinte-
koleiri Pieksämäen Partaharjulla. Leirin 
ja biisikilpailun perusteella kirjaan pää-
tyi peräti kuusi kokonaan uutta kap-
paletta nuorilta tekijöiltä. Punaiseen 
laulukirjaan saatiin runsaasti myös 
tunnettujen muusikoiden suosikkikap-
paleita – esim. Uniikilta Rauhaa-rap ja 

Jukka Pojalta Herra on mun moottori. 
Kesän ripareilla suosituimmiksi kap-
paleiksi nousikin klassikoiden lisäksi 
radiosta tuttuja biisejä, kuten Juha Ta-
pion Sitkeä sydän, Happoradion Puhu 
äänellä jonka kuulen ja Mariskan Mes-
taripiirros. 

Karaokeversio tulossa tänä keväänä 

Koska läheskään jokaisessa nuorten 
tilaisuudessa ei ole paikalla kanttoria 
tai muita säestyskykyisiä, Lasten ja 
nuorten keskus tuottaa yhteistyössä 
Suomen Lähetysseuran kanssa ka-
raoketaustat suosituimpiin Nuoren 
seurakunnan veisuihin. Parikymmentä 
suosituinta biisiä levytetään karaoke-
versioiksi yhdessä karaokepalveluita 
tuottavan MaestroPro Oy:n kanssa. 
Veisuista tulee oma kokoelmansa, 
joka on näin digitaalisen karaoken ai-
kaan saatavissa niin seurakuntien kuin 
ravintoloidenkin käyttöön. Tilkkutäkkiä 
pääsee siis jatkossa laulamaan vaikka 
suosikkikuppilassaan. 
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Teksti Katri Korolainen 
Kuva Tuukka Joru 

Lähetysseura julkaisi Kauneimpien 
joululaulujen karaokeversion samaan 
tyyliin jouluna 2019 ja palaute on ollut 
yksinomaan positiivista. Kokemukses-
ta rohkaistuneena karaoketarjontaa 
päätettiin nyt laajentaa Veisukirjan puo-
lelle. Veisukaraoken on tarkoitus ilmes-
tyä maaliskuussa 2021. 

Instagramiin nuorten omat NSV:n 
biisivideot 

Uuden kirjan veisujen haltuunottoon 
ollaan tuottamassa myös @veisukir-
ja-niminen Instagram-tili, josta löytyy 
jokaisesta NSV:n biisistä minuutin 
videotaltiointi. Videoilla soittavat ja 
laulavat seurakuntanuoret eri puolil-
ta Suomea: kuvauksia on tehty mm. 
Kuopiossa, Tampereella, Kauniaisissa, 
Seinäjoella ja Helsingissä. Myös @vei-
sukirja ilmestyy maaliskuussa 2021, 
jotta se on hyvissä ajoin käytössä ensi 
kesän rippikoulusuunnitteluun. 

Korona kuuluu myös seurakuntien 
lauluilloissa 

Korona-aika on hieman hidastanut 
uusimpien kappaleiden käyttöönot-
toa, kun esimerkiksi Veisuöitä ja Vei-
sumaratoneja on jouduttu perumaan. 
Toisaalta osa seurakunnista on toteut-
tanut kirjan läpilauluja myös striiminä. 
Esimerkiksi Kuopion seurakunnat ura-
koivat koko laulukirjan sisällön Youtu-
been niin, että nauhoituksen kautta voi 
ottaa myös itse haltuun uuden kirjan 
biisejä kätevän sisällysluettelon kautta. 

Nuoren seurakunnan veisu-
kirjaa voi tilata Kirjapajan 
verkkokaupasta: 
www.seurakuntakauppa.fi 

Nuorten tulevaisuus-
seminaari järjestetään 
maaliskuussa etänä 
Ilmoittautuminen Nuorten tulevaisuusseminaariin Kirkko 2030 on käynnissä! 
Seminaari järjestetään etätapahtumana lauantaina 27.3.2021 klo 10–18. Luvas-
sa on siis täysin uudenlainen tulevaisuusseminaarikokemus! Seminaarin hinta 
on 10 euroa/osallistuja. 

Seminaarissa nuoret ympäri Suomea pääsevät pohtimaan yhdessä, miltä tule-
vaisuuden kirkko näyttää. Seminaarin teemat ovat nousseet nuorilta ja ohjelman 
on suunnitellut nuorista koostuva suunnittelutiimi. Työpajat käsittelevät tänä 
vuonna muun muassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja, tulevaisuutta, 
nuorten roolia seurakunnassa ja mielenterveyttä. 

Myös työntekijöille järjestetään oma paja nuorten vaikuttajaryhmien perustami-
sesta seurakuntiin. Seminaarissa nuorten kanssa keskustelemassa on kirkollis-
kokousedustajia, kirkon tulevaisuusvaliokunta ja kirkon kasvatuksen asiantunti-
joita. 

Seminaari on nuorille erinomainen mahdollisuus kohdata eri seurakuntien nuo-
ria vaikuttajia ja oppia lisää seurakunnassa vaikuttamisesta. 

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 25.1.–12.3.2021. 
Tutustu myös edellisten vuosien seminaareihin ja niiden tuloksiin 
lastenjanuortenkeskus.fi/nuorten-tulevaisuusseminaari/ 

26-28.3.2021 

NUORTENTULEVAISUUSSEMINAARI.FI 

LISÄTIETOJA: 

Anne Heikkinen 
Projektityöntekijä 
Nuorten tulevaisuusseminaari 2021 
kirkko2030@lastenjanuortenkeskus.fi 
p. 044 491 4317 

Elise Kyttä 
Koordinaattori, 
Kansainväliset rippikoulut, 
isos- ja nuorisotoiminta 
Nuorten tulevaisuusseminaari 2021 
elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi 
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Tervetuloa 
ensi kesän 
leireillemme! 
Lasten ja nuorten keskus järjestää 
leirejä eri ikäisille lapsille ja perheille 
alueellisesti yhdessä piirien, seura-
kuntien ja muiden yhteistyökump-
panien kanssa. Seuraavat hiippa-
kunnalliset leirit kokoavat lapsia, 
kouluikäisiä, perheitä ja nuoria telttai-
lemaan yhdessä kesällä 2021. Tule 
jakamaan kesäisen telttaleirin riemu 
lasten ja nuorten kanssa! 

• Espoon ja Helsingin hiippakun-
taleiri “Haaste” 3.–6.8.2021 
Pieksämäen Partaharjulla 

• Turun arkkihiippakunnan hiip-
pakuntaleiri “Loiskis” 27.– 
30.7.2021 Loimaan Kalikassa 

• Tampereen hiippakuntaleiri 
“Portailla” 21.–24.6.2021 
Hollolan Upilassa 

• Lapuan hiippakunnan kesälei-
ri “Tarmo21” 27.–30.7.2021 
Ähtärin Tuomarniemessä 

• Mikkelin ja Kuopion yhtei-
nen hiippakuntaleiri “Pol-
ku” 30.6.–5.7.2021 Piek-
sämäen Partaharjulla 

Lisätietoa leireistä: 
lastenjanuortenkeskus.fi 
/ilmoittautumiset/ 
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Materiaalia ilmasto-
ahdistuksen 
tukemiseen verkossa 
Opetushallituksen osaamisen enna-
kointifoorumin ILO -ilmasto-osaaminen 
-teemahankkeessa lähestytään ilmas-
to-osaamista ilmastonmuutoksen hil-
linnän, sopeutumisen ja hyödyntämi-
sen näkökulmasta. 

Vuonna 2020 LNK:n asiantuntija 
Suvielise Nurmi oli ILOssa asiantun-
tijajäsenenä. Foorumin päätyttyä sen 
tuloksista ja niiden liepeiltä tehtiin pal-
jon materiaalia. 

Ilmasto-osaamisesi tuoreeksi tuek-
si kannattaa ottaa ainakin haltuun 
Ilmastotunteet-julkaisu, joka löytyy 
www.lastenjanuortenkeskus.fi-sivus-
tolta. Julkaisussa Suvielisen kanssa 
ilmastotoivoa jakaa TT Panu Pihkala. 

Ttilan kevät starttasi 
uudella formaatilla 
Ttila on uudistunut tiiviimmiksi vii-
koittaisiksi lähetyksiksi, joissa riittää 
vauhtia! Jaksot eivät enää tule suorina 
lähetyksinä, ja uusin jakso julkaistaan 
aina heti viikon alussa, maanantaina. 
Uusi formaatti mahdollistaa jaksoihin 
enemmän toiminnallisuutta ja tulevis-
sa jaksoissa paluun tekevätkin katso-
jien suosimat viikon uutiset, eeppinen 
taisto ja mysteeriboxi.  Olethan jo tilan-
nut kanavan Youtubessa! 

Olisiko sinun nuorissasi sopivia 
juontajia Ttilaan? Juontamisesta mak-
setaan palkkaa ja nuoret saavat tehtä-
västä hyvää kokemusta mediatyöstä. 
Kysy lisätietoja päätoimittaja Juha 
Kinaselta: 
juha.kinanen@lastenjanuortenkeskus.fi 

Tulevaisuus ja toivo – ympäristömuutosten 
kohtaaminen nuorten kanssa 
20.–21.4.2021 Seurakuntaopisto, Järvenpää 

Ilmastonmuutos ja luonnon tila huolettavat lapsia ja nuoria. Mistä syntyy 
toivo, kun tulevaisuus tuo väistämättä epävarmuutta ja kriisejä? Mitä 
nuori tarvitsee kohdatakseen haasteet tasapainoisena ja rakentaak-
seen kestävää yhteiskuntaa ja kirkkoa? Laajenna osaamistasi ympäris-
tömuutosten kohtaamisesta ja verkostoidu nuorten toivon tähden. 

Mitä tänään tarkoittaa: “Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 20:11)? 
Elävä toivo on radikaalia ja saa ihmisen liikkeelle. Siksi juuri toivo on tärkeää 
myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toivo on kapea silta synkän realismin 
ja katteettoman optimismin välistä uuteen todellisuuteen. 

Koulutuksessa ympäristömuutoksia lähestytään mielen reaktioiden, yhteisöl-
lisyyden, toiminnan ja vaikuttamisen sekä seurakunnan olemuksen näkökulmas-
ta. Yhdessä opitaan tapoja kohdata nuorten erilaiset reaktiot ja kääntää tunteet 
toivoa luovaksi toiminnaksi. Koulutuksessa tutustutaan myös muutamiin seu-
rakuntien ympäristökasvatuksen malleihin, kuten vihreät riparit -toimintamalliin. 

Ennakkotehtävänä osallistuja kartoittaa oman seurakuntansa toimintaa ja 
ulos välittyvää viestiä ympäristön tilasta ja omasta tulevaisuudestaan huoles-
tuneen nuoren näkökulmasta. Koulutuksen aikana arvioidaan toiminnan muu-
tostarpeita ja rakennetaan jotakin sellaista uutta, joka vahvistaa seurakunnan 
uskottavuutta nuorten tulevaisuustoivon tukijana. Koulutus sopii kaikille seura-
kunnan ympäristökasvatuksen ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden kehittämisestä 
kiinnostuneille. 

Ilmoittautuminen: 5.3. mennessä: www.koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi 
Osallistumismaksu: 220 €. Täysihoito 2 hh 85 €. 1hh:n lisämaksu 20 €, pelkkä 
ateriapaketti 22 €. Erityisruokavalioita voi tiedustella osoitteessa 
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi. 

Tiedustelut: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 
0400 357 030. 

Vastaava koulutus 10.–11.8.2021 Ylivieskassa, Raudaskylän kristillisellä 
opistolla. Ilmoittautumiset 13.7.2021 mennessä. 

Ttilan uusi kausi 
on käynnistynyt! 
Ensimmäisessä 
jaksossa Kanerva 
ja Taika testaa-
vat, mitä eroa on 
halpis- ja merkki-
tuotteilla. Olethan 
jo tilannut kanavan 
Youtubessa! 
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TELTTALEIRI 

29€ 

RETKITIEVA 

45€
täysihoito 

KURSSITIEVA 

55€
täysihoito 

Telttaleirin hinta sisältää: leirimuona, ruokailukatoksen, wc:t, suihkun ja saunan sovitusti. 

Retkitievan ja Kurssitievan hinta sisältää: majoituksen valintasi mukaan, täysihoidon: aamupalan, eväät päiväksi tai lounaan sekä päivällisen, liina-
vaatteet, harraste- ja koulutustilojen käytön sopimuksen mukaan, rantasauna- ja takkatupavuoron. 

Tarjous koskee uusia varauksia ja yli 10 hengen ryhmiä. Voimassa 31.5.2021 asti. 

Tervetuloa järjestämään leiri Saariselän 
lumoavan luonnon, monien mahdolli-
suuksien, hyvän ruoan ja ikimuistoisten 
elämysten Tievatuvalle! 

Miksi Tievatuvalle? 

• Kiilopään ja Saariselän luontopolut 
• erinomainen latuverkosto 
• upeat laskettelurinteet 
• Saariselän palvelut lähellä 
• Inarijärvi 

SAARISELKÄ 

040 820 7110 
TIEVATUPA@LASTENJANUORTENKESKUS.FI 

WWW.TIEVATUPA.FI 
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 Mikä on 

vapauden ja 
vastuun 
suhde? 

23,31€ 

UUTUUS! 

TULOSSA MYÖS 
OHJAAJAN KIRJA 

HUOVINEN, PRUUKI, VESIVALO 

Oman elämäsi jedi - 
Itsenäistyjän kirja 
Oman elämäsi jedi on kirja nuorelle, joka rakentaa 
aikuista minäänsä ja maailmaansa. Millaisia asioita tulee 
vastaan, kun on aika itsenäistyä ja muuttaa omilleen? 
Mikä on vapauden ja vastuun suhde? Entä miten tämä 
kaikki pysyy hyppysissä? 

Kirjassa käsitellään itsetuntemusta, tunteita ja ihmis-
suhteiden kiemuroita, puidaan konkreettisia elämänhal-
linnan kysymyksiä, jotka liittyvät koulutukseen, työhön, 
asumiseen, rahaan. Täytettävässä kirjassa on runsaasti 
erilaisia harjoituksia, joiden avulla aiheita voi työstää. 
Kirja tarjoaa näkökulmia ja eväitä, joiden avulla kasvaa 
itsenäiseksi ja rohkeaksi - oman elämänsä jediksi! 

I S B N  978952 3543287 
Seurakuntahinta 23,31 (ovh.25,90) 

UUTUUS! 

Mistä tietää 
että Jumala on 

olemassa? 

22,41 € 

KARI KUULA 

Taivaan sylissä - 
Pieniä puheita uskosta 
Puhuvatko kaikki uskonnot samasta? Mistä tietää, että 
Jumala on olemassa? Mihin sitä Jeesusta tarvitaan? 
Menee yli hilseen! 
Kun uskoon liittyvät kysymykset alkavat kiehtoa, edessä 
on suuri tutkimusmatka. Se ei tyhjenny lyhyisiin vastauk-
siin, mutta Kari Kuulan pienet puheet näyttävät suuntaa. 
Kirja on kirjoitettu nuorille, jotka pohtivat elämän suuria 
kysymyksiä. Se on mainio apu myös seurakunnassa nuor-
ten kanssa työskenteleville ja tarjoaa ajatuksia ja aineksia 
hartauksiin, saarnoihin, rippikoulun oppitunneille. Teos on 
täynnä oivaltavia näkökulmia niin kysyjille kuin kysymyk-
siin vastaajille. 

I S B N  978952 3542693 
Seurakuntahinta 22,41 (ovh. 24,90) 

www.seurakuntakauppa.f 

facebook.com/kirjapaja seurakunnille 




